
ÚŘEDNÍ ZPRÁVA OFS VSETÍN
SPORTOVNĚ-TECHNICKÁ KOMISE
HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
Povinné hlášení výsledků zápasů pro od-
díly je IHNED po utkání výsledek (v pří-
padě penalt např. 1:1 PK 5:3) + střelci bez
penalt a to SMS na číslo 734 760 582 (u
starší přípravky stačí pouze výsledek)
Doplnění rozpisu soutěží
STPŘ – Kelč hrací den NE 14:00
Pokuty
100, – Kč – Střítež neúplné hlášení vý-
sledků (OP muži střelci)
Nedostatky v zápisech:
Upozorňujeme oddíly v OP mužů na po-
vinnost mít uvedeného v zápise trenéra s
licencí C (RS čl. 10.8)
Platný průkaz trenéra je nutné předložit
před utkáním spolu s registračními prů-
kazy hráčů . Rozhodčí jsou povinní pří-
padné nedostatky uvést do zápisu. STK
uděluje pro podzimní část výjimku tre-
nérům s propadlou licencí C, v případě je-
jího prodloužení na nejbližším doškolení,
které se uskuteční po skončení podzimní
části sezóny 2014/15.
Chybí trenér licence C – Huslenky, Lhot-
ka, Prlov, VKK B, Horní Bečva, Hutisko B,
Bynina
Propadlá trenérská licence C – Střítež,

Poličná
Upozornění pro oddíly s časomírou v are-
álu hřiště
Časomíra se v průběhu řádné hrací doby
nezastavuje (ani v případě ošetřování
nebo jiného přerušení utkání)
Časomíra se zastavuje až po vypršení 45.
a 90.minuty. Během nastavené hrací do-
by časomíra neběží.
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
č.j. Příjmení Jméno klub soutěž
trest datum Sazebník
2 Babala Adrián Poličná OP 1
SU nepodmíněně 17.8.14 19/1

KOMISE ROZHODČÍCH

DELEGACE ROZHODČÍCH
Okresní přebor muži 4. kolo
Huslenky A –Střítež A SO 30.08 16:30
SEIDL, Choryně A Halenkov A NE 31.08
16:30 HOLUB, Prlov – Lhotka n.B. NE
31.08 16:30 KOPECKÝ, ,Kelč B – Poličná
NE 31.08 16:30 VAŠICA, Valašská Bys-
třice A – FC Vel.Karl.+Karol. B NE 31.08
16:30 HOLÁŇ, Dolní Bečva B – Horní
Bečva A SO 30.08 16:30 NOVÁK Jar.,
Bynina – Hutisko B NE 31.08 15:00 VA-
ŠEK.

III.třída muži 4. kolo
Nový Hrozenkov – Branky NE 31.08
16:30 HYŽÁK, Hošťálková – Růžďka SO
30.08 16:30 DOSPĚL, Ústí – Lačnov SO
30.08 16:30 KUBJÁT, Loučka – Krhová
A NE 31.08 16:30 ŽMIJÁK, ,Valašská
Bystřice B – Střelná SO 30.08 16:30
TETER, Lužná– Juřinka B NE 31.08
16:30 VÁCLAVÍK, Semetín – Valašská
Senice SO 30.08 16:00 NUC Jiří.
IV.třída sk.A 4. kolo
Halenkov B –Liptál SO 30.08 16:30
OSTŘANSKÝ, Zděchov – Ratiboř B NE
31.0816:30SEIDL,LhotaB–ŠtudlovSO
30.08 10:30 TETER, FK Vsetín B – Les-
kovec SO 30.08 17:30 KOCANDA (hř.UT
pod Pecníkem), Jarcová (volno)
IV.třída sk.B 4. kolo
Zubří B – Mikulůvka SO 30.08 16:30
MALÉŘ, Police – Kladeruby NE 31.08
16:30 NUC Jiří, Velká Lhota – Krhová B
NE 31.08 15:30 DOSPĚL, Střítež B
–Choryně B NE 31.08 16:30 NUC Josef,
Jasenice + Horní Bečva B (volno)
Okresní přebor dorost 4. kolo
Huslenky – Podlesí NE 31.08 13:30 SEI-
DL, Choryně – Liptál SO 30.08 14:00
HOLUB, Francova Lhota – Ústí SO 30.08
16:30 HYŽÁK, Vigantice – Jarcová NE

31.08 10:00 NUC Josef, Dolní Bečva –
Horní Bečva SO 30.08 14:00 NOVÁK
Jar., Leskovec – Lačnov SO 30.08 14:00
OSTŔANSKÝ
Okresní přebor starší žáci 3. kolo
Valašská Polanka – Kateřinice ČT 28.08
17:00 FRŇKA, Hovězí – Francova Lho-
ta PÁ 29.08 17:00 TETER
Okresní přebor starší žáci 4. kolo
Kateřinice – Zašová NE 31.08 14:00 HO-
LÁŇ, Vigantice – Halenkov NE 31.08
13:00 NUC Josef, Francova Lhota
–Ústí NE 31.08 14:00 VÁCLAVÍK, Ju-
řinka B – Hovězí NE 31.08 10:30 ŽMI-
JÁK (hř.Krhová), Hrachovec – Lidečko

NE 31.08 14:00 JIŘÍČEK, Valašská Po-
lanka – Lhota NE 31.08 10:30 FRŇKA,
Valašská Bystřice (volno)
Okresní přebor mladší žáci sk.B 4. ko-
lo
Choryně – Dolní Bečva SO 30.08 12:30
HOLUB, Hrachovec – Valašské Meziříčí
U11 NE 31.08 12:00 JIŘÍČEK, Rajno-
chovice – Hutisko SO 30.08 16:00 X,
Vidče (volno)
KOMISE MLÁDEŽE
OP starší přípravka sk. A 4. kolo
FC Vel.Karl.+Karol. – Halenkov NE 31.08
10:00,Kateřinice–LiptálPO01.0917:00
Nový Hrozenkov – Lidečko NE 31.08

10:00, Valašské Příkazy – Hošťálková SO
30.08 10:00, Valašská Polanka – Hovězí
SO 30.08 10:00
OP starší přípravka sk.B 4. kolo
Poličná – Jablůnka NE 31.08 10:00
Podlesí – Růžďka SO 30.08 14:00, Police
– Kelč NE 31.08 14:00, Ratiboř – Valaš-
ské Meziříčí U10 SO 30.08 10:00, Ju-
řinka – Rajnochovice NE 31.08 13:30
OP starší přípravka sk.C 4. kolo
Vigantice – Zubří SO 30.08 10:00
Vidče – Zašová NE 31.08 13:00, Hra-
chovec – Prostřední Bečva NE 31.08
10:00, Rožnov – Hutisko PO 01.09 17:00
Valašská Bystřice (volno).

Schválené změny termínů utkání a hlášenky mimo oficiální termíny
soutěž čís.utk. domácí hosté starý termín nový termín důvod + poplatek
III.tř. M A2A0403 Ústí – Lačnov NE 31.08. 16:30 v Lačnově SO 30.08. 16:30 v Ústí dohoda změna pořadatele
III.tř. M A2A0805 Semetín – Ústí SO 27.09. 16:00 SO 27.09. 14:00 dohoda oddílů
OP D C1A0302 Leskovec – Dol.Bečva NE 24.08. 13:30 ÚT 28.10. 13:30 dohoda 200 H
OP STŽ E1A0305 Hovězí – Fr.Lhota NE 24.08. 10:00 PÁ 29.08. 17:00 dohoda 200 D
OP STŽ E1A0306 Ústí – Vigantice SO 23.08. 14:00 ČT 11.09. 16:30 dohoda 200 H
OP STŽ E1A0307 Halenkov – Zašová NE 24.08. 13:30 odloženo dohoda 200 H
IV.tř. M A3A0303 Študlov – Zděchov neschváleno pro nesouhlas hostů
OP M A1A0402 Choryně A – Halenkov A neschváleno pro nesouhlas hostů

NOVÁČEK ZATÍM VÁLÍ. Fotbalisté Prlova po postupu do okresního přeboru zatím válí. V tomto neděl-
ním utkání třetího kola soutěže Prlov (tmavší dresy) vyhrál v Poličné 3:1 a po třech kolech se drží v nhor-
ních patrech tabulky. Fotogalerii z tohoto utkání a také dalších duelů víkendu najdete na našem webu
www.valasskydenik.cz. Foto: Deník/ Marek Havran

Valašský deník vyhlašuje hvězdu víkendu – Karel Drda, Zubří

Fanda Bayernu bude
platit citrusem a zelenou
Karlovi Drdovi to v 1. A třídě zatím v nové sezoně parádně střílí
MARTIN NĚMEC

Valašsko – Zubří rozmetalo v
nedělním utkání 1. A třídy
Podlesí (5:0) a hlavním hrdi-
nou zápasu byl domácí odcho-
vanec Karel Drda.

Sedmadvacetiletý útočník
chce mateřskému klubu spla-
tit důvěru tím, že mu vystřílí
lepší sezony, než byly ty mi-
nulé, kdy se tým v 1. A třídě
převážně zachraňoval. Rych-
lonohý ofenzivní hráč byl rád,
že může hrát právě za Zubří.
„Po předchozích štacích ve
Viganticích a Rožnově jsem
rád, že jsme se s Robertem Ju-
rajdou domluvili. Robert je
výborný jak na hřišti, tak i v
kabině, obdivuji na něm to, že
vzhledem k jeho věku, je stále
jeden z nejlepších hráčů, kte-
rý stmeluje kolektiv a dělá
maximum pro fotbal v Zubří.
Rád tady pomůžu k dobré se-
zoně, snad se nám bude dařit,“
konstatuje rozený střelec.

Karel Drda působil v mlá-
dežnických kategoriích v
Rožnově pod Radhoštěm a po
přechodu do dospělých byl
dva roky členem tamního di-
vizního kádru. „Poté jsem
působil ve Viganticicích, kde
mi hodně dali trenéři Blaško
a Malina. Byla tam výborná
parta. Před definitivním ná-
vratem domů do Zubří jsem
ještě hrál pod trenérem Pe-
trem Maléřem v Rožnově,“
rekapituluje svoje fotbalové
zastávky Karel Drda.

Právě v domovském klubu
v Zubří chce s týmem hrát
lepší fotbal, než tomu bylo v
uplynulé sezoně. „Střídali se
tady trenéři, my jsme se hod-
ně hádali. Se záchranou nám
pomohl trenér Malina a nyní
se vrátil Martin Nerád. Nála-
da se zlepšila. Tréninky nás
více baví. Dříve jsme jenom
běhali, teď je to více zábav-
nou formou a s míčem,“ po-
chvaluje si Drda nynější at-
mosféru v týmu.

Útočník, který nemá oblí-
beného forvarda, fandí celý
život Bayernu Mnichov. V
zuberském dresu hrával v
útoku s Viktorem Frňkou ne-
bo Petrem Jasoňkem, nyní je
jeho parťákem velezkušený
Zdeněk Filgas. „Zdeněk to má
v noze. Jak se otočí s míčem,
ví, kde mě má najít. Dnes z to-
ho byl hattrick. Hodně jsem
těžil jak z chyb hostujícího
brankáře, tak z výborného

přehledu zkušených spolu-
hráčů Jurajdy a Filgase. Prv-
ní branku jsem měl na dlou-
hou nohu, ale šel jsem důraz-
ně po vysokém míči, u dal-
ších dvou jsem byl uvolněný
od spoluhráčů a sám jsem měl
čas efektně zakončit,“ popi-
suje Drda vydařený zápas s
Podlesím.

Útočník má aktuálně vý-
bornou formu. Padá mu to,
což ukázal už v letním pohá-
ru, kdy čtyřmi trefami sestře-
lil Hovězí. I když to nebyl
první hattrick v dresu Zubří,
kluci z kabiny budou obdaro-
váni. „Po zápase jsem to ne-
stihl, ale na další duel při-
pluje do kabiny litřík citrusu
nebo zelené, což jsou v sou-
časnosti nejoblíbenější drin-
ky našeho týmu,“ uzavírá po-
vídání Karel Drda, hvězda
třetího fotbalového víkendu
nové sezony.

KAREL DRDA (s míčem) zažívá povedený vstup do sezony. V ne-
děli nasázel do sítě Podlesí hattrick. Foto: archiv klubu

FOTO: najděte se v galeriích z víkendu
Valašsko – Veške-
ré fotbalové dění na
Valašsku od nej-
vyšších lig až po
vsetínskou IV. tří-
du dostáváte ve Va-
lašském deníku v exkluziv-
ním balení již v PONDĚLÍ.

Kromě toho však celé fotbalo-
vé zpravodajství najdete i na
našich webových stránkách
www.valasskydenik.cz.

Každý víkend pro vás kro-
mě referátů, rozhovorů a zají-
mavostí budeme přinášet i fo-
toreporty ze zápasů na valaš-

ských fotbalových stadio-
nech. Tentokrát na našem
webu www.valasskyde-
nik.cz najdete fotogalerie z
následujících zápasů:
P VKK–Přerov(divize)
P Poličná–Prlov(OP)
P Kelč–Vigantice(KP)

Emil Nečas kopačky na hřebík ještě nepověsil
Nejen Bolf, Kučera či Baroš proslavili valašský fotbal v první lize
MARTIN NĚMEC

Valašské Meziříčí – Jelikož
se v nové sezoně 42letý vete-
rán a někdejší prvoligový hráč
Olomouce a Drnovic Emil Ne-
čas neobjevil na valašských
fotbalových trávnících v roli
aktivního hráče, vydal se va-
lašský Deník vypátrat, zda již
nepověsil kopačky na hřebík.
Opak je pravdou.

Odchovanec Valašského
Meziříčí je velmi známou po-
stavou nejen valašské kopané.
„Přes Hranice a Přerov, kde
jsme hráli druhou ligu, jsem
se dostal až do nejvyšší soutě-
že v dresech Sigmy Olomouc a
Drnovic,“ začíná vyprávění
záložník s výbornou levačkou
a exkluzivní technikou za-
hrávání standardních situací.
„Ligu jsem si mohl zahrát po
vybojování postupu i v Karvi-
né, ale tam přišlo zranění.
Druhou ligu jsem hrával ještě
v Jihlavě a tři roky také v HFK
Olomouc. Celkově mám na
svém kontě asi šedesát prvo-
ligových startů během třech
sezon,“ pyšní se právem svou
bohatou vrcholovou fotbalo-
vou kariérou Nečas.

Naposledy slavil Nečas jako
aktivní hráč postup s Hra-
chovcem do 1. A třídy, ale v no-
vé sezoně se v jeho či jiném

dresu zatím neobjevil:
„Nechávám to otevřené.
Kopačky na hřebík ješ-
tě nepověsím. Je to ča-
sově náročné s rolí
asistenta trenéra v di-
vizním Valašském
Meziříčí. Naplno ab-
solvuji s mladými
hráči každý
trénink a
jsem v
dobré
kondi-
ci.
Rych-
lostně
jim nemůžu logicky konkuro-
vat, ale v práci s míčem ano.
Pokud by se někdo vykartoval
nebo přišla zranění, mohu se
na pár minut ještě objevit v di-
vizi. Časově je zatím náročné
skloubit roli trenéra s aktiv-
ním hraním. Proto jsem se za-
tím letos neobjevil v dresu
Hrachovce či jiného klubu.
Ale to se může brzy změnit,“
říká Emil Nečas.

V letní přestávce dostal Ne-
čas nabídku do Vigantic, aby
šel do týmu krajského přebo-
ru plnit roli hrajícího trenéra:
„Nabídka to byla zajímavá, ale
odmítl jsem. Na jaře jsme tady
ve Valmezu zachránili divizi
a nastartovali jsme určitou
koncepci práce s mladými
hráči. Této filozofii věřím, a
proto jsem zůstal,“ vysvětluje
fotbalista.

Valašské Meziříčí však

start nové sezony divize
nezachytil v dobrém

rozpoložení a po třech
kolech je tým bez bo-
du. Nečas však zatím
nechce propadat
panice´a naopak hle-

dá i pozitiva. „Hraje-
me líbivý ofenzivní fot-

bal, ale nedáváme
zatímgóly.Je

fakt, že
nám chy-
bí bom-
barďák
nebo

rozdílový
střídající hráč. Máme moře
šancí, ale je to zatím k ničemu.
Když pak prohráváme o bran-
ku, nejsme schopni se dostat d
závěrečného tlaku a s výsled-
kem něco udělat. Tým má však
perspektivu a my věříme, ž se
to s první výhoru zase zved-
ne.“

U trenérského řemesla chce
Emil Nečas zůstat i v budouc-
nu: „Mám nyní licenci B a plá-
nuji si vzdělání rozšířit i o li-
cenci A. To bych pak mohl dě-
lat asistenta i v první lize. Tak
vysoko zatím nemířím, ale
rozhodně pokud mi nevyjde
trénování dospělých, chtěl
bych pracovat s mládeží.“ Je
tedy jasné, že hráčský i tre-
nérský rukopis Nečas předá-
vá na fotbalovém Valašsku
nyní a v budoucnu tomu ne-
bude jinak.

Foto: archiv Deníku

zjistili jsme

Vsetín zůstal v Poháru hejtmana osamocen
Vsetín – Fotbalisté Vsetína i v
poháru potvrzují aktuálně vý-
bornou formu z kraje nové se-
zony. Svého rivala z Vigantic
pokořili sice s notnou dávkou
štěstí, ale mohou se 10. září tě-
šit na čtvrtfinálový souboj na
půdě Slušovic.

VSETÍN – VIGANTICE 2:0 (1:0)
Vyrovnanou půlhodinku

pohárového duelu narušili
nejprve hosté nastřelenou ty-
čí, aby následně jejich hrubku
v defenzívě potrestal vedoucí
brankou Kašpar. Když hostu-
jící brankář Slovák dostal v
prvním poločase za zmaření
jasné brankové příležitosti
pouze žlutou kartu, asi netu-
šil, že stejně v tom druhém vy-
loučení neujde. Stažení Válka
nebylo ještě vyloučením po-
trestáno. To v 80. minutě již
druhé žluté kartě a předčas-

nému odchodu do sprch neu-
šel. Slovák si šel pro míč mi-
mo hrací plochu, měl tam ješ-
tě slovní konflikt s pořadate-
lem a byl následně vyloučen.
Do brány musel obránce
Frydrych, který v 88. minutě
inkasoval z kopačky Třasoně.
Ve druhém poločase sice hos-
té Vsetín přehrávali, ale zatím
se v úvodu sezony notně trápí
v koncovce.

Domácí trenér Jaroslav
Matějíček si pochvaloval, že
při zranění dvou hráčů zá-
kladní sestavy někteří mladí
náhradníci nezklamali. Záro-
veň zdvihnul varovný prst,
protože výkon jeho týmu ve
druhém poločase měl k ideálu
daleko: „Před dvěma mis-
trovskými utkáními venku
nám tento pohár pomohl.
Chválím mladé hráče, kteří
nedostávají tolik příležitostí.

Na můj vkus nás však Vigan-
tice ve druhém poločase až
moc přehrávaly a chyběl nám
hlad po fotbale.“

Hostující trenér Bronislav
Blinka je zatím smutný ze
střelecké impotence svého tý-
mu: „Nehráli jsme špatně,
chybí nám však absolutně dů-
raz v koncovce. V prvním po-
ločase jsme se Vsetínu na šan-
ce vyrovnali, v tom druhém
jsme byli lepší, ale nebylo to k
ničemu.“

BRANKY: 31. Kašpar, 88. Třa-
soň.

VSETÍN: Sedlák – Smilek, Dulík,
Zezulka, Němec – Kašpar, Blažek,
Válek – Mydlář, Hořelica, Surovec.
(Střídali: Třasoň, Ptáček, Bartoň).

VIGANTICE: Slovák – Řepka,
Frydrych, Macíček, Matůš – Kalod,
Streit, Kučera, Kulišťák – Radim,
Vokáč, Mydlo. (Střídali: Vičan, Ko-
žušník). (něm)


